
Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 224 o pow. 0,38 ha położona w obrębie geodezyjnym Lipówki przeznaczona pod 

uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 1,18 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 1,28 q pszenicy rocznie

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

- dzierżawcą został/a – Patryk Zając

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW  LU1C/00093897/4 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 1008 o pow. 0,12 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Pierwsze 

przeznaczona pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,11 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 0,21 q pszenicy rocznie

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

- dzierżawcą został/a – Elżbieta Kraszewska

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW  LU1C/00093156/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 1530 o pow. 0,4868 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze przeznaczona 

pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 1,18 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 1,28 q pszenicy rocznie

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

- dzierżawcą został/a – Ryszard Bubczyk

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW  LU1C/00093350/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 437 o pow. 3,14 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojeniec przeznaczona pod 

uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 2,11 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00081933/2 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

-  działka  nr 317 o  pow.  0,60 ha położona  w  obrębie  geodezyjnym  Chojeniec-Kolonia 

przeznaczona pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,71 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00082039/2 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 1010 o pow. 0,34 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Pierwsze 

przeznaczona pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,34 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00093156/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

-  działka  nr 67 o  pow.  0,34 ha położona w obrębie  geodezyjnym  Majdan Zahorodyński 

przeznaczona pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,11 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00092287/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 1555 o pow. 0,3171 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze przeznaczona 

pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,79 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00093350/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 2281 o pow. 0,6505 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze przeznaczona 

pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 1,55 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00094132/1 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 2282 o pow. 0,15 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze przeznaczona 

pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,36 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00094132/1 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 2283 o pow. 0,4586 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze przeznaczona 

pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 1,26 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00094132/1 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 2331 o pow. 1,1149 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze przeznaczona 

pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 2,17 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00094132/1 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 807/1 o pow.  0,1236 ha położona w obrębie geodezyjnym  Wola Korybutowa 

Druga przeznaczona pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,35 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00092287/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 27 września 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

-  przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

-  działka nr 809/1 o pow.  0,1311 ha położona w obrębie geodezyjnym  Wola Korybutowa 

Druga przeznaczona pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,39 q pszenicy rocznie

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00092287/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik


